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1.   Algemeen 
 
Voor u ligt de handleiding van Tropaz 2.0, een zogenaamde webportal of webapplicatie. De 
communicatie tussen de instelling en de trombosedienst zal via deze webapplicatie verlopen.  
Het stelt de instelling en de trombosedienst Leiden in staat om informatie aan elkaar uit te 
wisselen over de antistollingsbehandelingen. 
 
Een patiënt in de categorie Nabij Patiënt Testen (NPT) is een patiënt die in een instelling 
verblijft waar een medewerker van de instelling (opgeleid voor NPT ) de INR’s meet en met 
behulp van Tropaz 2.0 verstuurt naar de Trombosedienst Leiden. Deze handleiding is 
bestemd voor de medewerker van de instelling en niet voor de bewoner (patiënt) omdat de 
bewoner zelf geen gebruik zal maken Tropaz 2.0. 
 
De Trombosedienst Leiden zal patiënten samenvoegen in een groep bijvoorbeeld met de 
naam van een verzorgingstehuis (instelling), verder zal de trombosedienst één e-mailadres 
aanmaken voor de medewerkers van de instelling (Medewerkers >>de naam van de 
instelling <<) . Deze account wordt gekoppeld aan de groep patiënten waardoor de 
medewerkers van de instelling de mogelijkheid krijgen om van de gekoppelde patiënten de 
INR’s in te voeren en de doseerkalenders in te zien. 
 
De verantwoordelijkheid van het juist koppelen van NPT-account aan patiënten ligt bij de 
Trombosedienst Leiden. De Trombosedienst Leiden is verantwoordelijk voor het afsluiten 
van NPT-account als de samenwerking beëindigd wordt. De verantwoordelijkheid voor het 
doorgeven van de wijzigingen ligt bij de zorginstelling. De zorginstelling is verantwoordelijk 
voor  het correct doorgeven als er een getrainde NPT medewerker stopt met het NPT en is 
verantwoordelijk voor het aanmelden van een nieuwe medewerker voor het NPT. Deze 
medewerker wordt, na overleg met de Trombosedienst Leiden, getraind door de 
Trombosedienst Leiden voordat deze medewerker kan starten met het NPT. 
 
De zorginstelling krijgt de bevoegdheden als gebruiker voor NPT. Deze bevoegdheid krijgt 
de medewerker van de instelling die opgeleid is als de “getrainde NPT”, na training door de 
Trombosedienst Leiden en aangewezen door de instelling.  
Van de Trombosedienst Leiden heeft u via de e-mail uw inloggegevens ontvangen waarmee 
u de Tropaz website kunt bereiken www.tdleiden-tropaz.nl  
U dient in te loggen op de website met behulp van uw e-mailadres, dit is het e-mailadres dat 
u doorgegeven heeft aan de Trombosedienst Leiden. U krijgt op dit e-mailadres een 
wachtwoord toegestuurd. Bij de eerste keer inloggen moet u dit wachtwoord wijzigen. 
Alle gebruikers moeten  inloggen met het zelfde e-mailadres en wachtwoord. Het is niet 
mogelijk Tropaz met meerdere gebruikers te gelijk te openen.  
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In dit document staat: 

 een beschrijving van de functionaliteit van Tropaz 2.0 zoals het inloggen en 
wachtwoord, wachtwoord wijzigen en wachtwoord vergeten.  

 Volgorde van de werkwijze in het kort. 
 Een beschrijving van de mogelijkheden (bevoegdheden) als gebruiker. 
 Een beschrijving hoe u Tropaz kunt gebruiken, welke handelingen u kunt uitvoeren 

en hoe u berichten kunt uitwisselen. 
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1.1   Inlogscherm 
Wanneer u toegang zoekt tot Tropaz 2.0 zal een inlog-scherm worden getoond, waar een 
gebruikersnaam en wachtwoord ingevoerd moet worden.  
Voorbeeldscherm: 
 

 
 
Op het scherm kunnen de volgende gegevens ingevoerd worden: 
 
Emailadres 
 Bijzonderheden Wanneer het inlogscherm wordt getoond zal de cursor in het veld 

“Emailadres” worden gezet. Dit is het emailadres dat u doorgegeven 
heeft aan de trombosedienst. 

   
Wachtwoord 
 Bijzonderheden Het wachtwoord dient aan bepaalde eisen te voldoen, te weten: 

- minstens 8 karakters lang zijn. 
- maximaal 25 karakters lang zijn. 
- minstens 1 letter bevatten. 
- minstens 1 hoofdletter bevatten. 
- minstens 1 cijfer bevatten 

 
 
Wanneer u op de knop “Inloggen” drukt en de juiste combinatie van het e-mailadres en 
wachtwoord heeft ingevoerd, dan zal het welkomstscherm worden getoond. 
Als u driemaal een fout wachtwoord invoert bij een e-mailadres, dan wordt het account van 
dat e-mailadres geblokkeerd. U zal dan een nieuw wachtwoord moeten aanvragen door op 
de tekst “Wachtwoord vergeten?” te drukken. Ook als u uw wachtwoord vergeten bent of 
voor de eerste maal gebruik maakt van Tropaz 2.0 kunt u op deze manier een nieuw 
wachtwoord aanvragen.  
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1.2   Wachtwoord vergeten 
 
Als u uw wachtwoord vergeten bent of als het account geblokkeerd is (meer dan 3 keer een 
verkeerd wachtwoord ingevoerd), dan kan met behulp van het onderstaande scherm een 
nieuw wachtwoord worden opgevraagd. 
 

 
 
 
 
Op het scherm kunnen de volgende gegevens ingevoerd worden: 
 
Emailadres 
 Bijzonderheden Wanneer het inlogscherm wordt getoond zal de cursor in het veld 

“Emailadres” worden gezet 
 
Als u op de knop “Versturen” drukt, zal gecontroleerd worden of het e-mailadres bekend is. Is 
het e-mailadres bekend, dan zal een e-mail worden verstuurd naar het opgegeven  
e-mailadres met daarin een nieuw wachtwoord.  Als het e-mailadres niet bekend is zal 
hiervan geen melding worden gemaakt.  Automatisch zal het inlogscherm worden getoond. 
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1.3   Wachtwoord wijzigen 
 
Als u voor het eerst inlogt in Tropaz 2.0 of als een nieuw wachtwoord is gegenereerd 
(wachtwoord vergeten) zult u na het inloggen automatisch het wijzigen wachtwoordscherm te 
zien krijgen. U dient een nieuw wachtwoord op te geven. Pas als het wachtwoord is 
gewijzigd zal het welkomscherm worden getoond.  
 
U kunt altijd uw wachtwoord wijzigen. Hiervoor drukt u in het menu aan de rechterkant op de 
tekst “Wachtwoord wijzigen”. Het onderstaande scherm zal dan getoond worden.  
 

 
Op het scherm kunnen de volgende gegevens worden ingevoerd: 
 
Wachtwoord 
 Bijzonderheden Het wachtwoord dient aan bepaalde eisen te voldoen, te weten: 

- minstens 8 karakters lang zijn. 
- maximaal 25 karakters lang zijn. 
- minstens 1 letter bevatten. 
- minstens 1 hoofdletter bevatten. 
- minstens 1 cijfer bevatten 

   
Herhaling 
 Bijzonderheden Zie wachtwoord 
 
Wanneer u op de knop “Opslaan” drukt, zal gecontroleerd worden of het wachtwoord voldoet 
aan de minimale eisen en of de ingevoerde tekst in het invoerveld “Wachtwoord” gelijk is aan 
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de ingevoerde tekst in het invoerveld “Herhaling”. Is dit het geval, dan wordt uw wachtwoord 
aangepast. Anders krijgt u een melding op het scherm waarin wordt uitgelegd waarom het 
wachtwoord niet gewijzigd kan worden. Dit kan zijn omdat het wachtwoord niet voldoet aan 
de minimale wachtwoord eisen of omdat de invoervelden “Wachtwoord” en “Herhaling” niet 
identiek zijn. 
 
1.4   Na het inloggen 
U heeft toegang tot Tropaz. U komt als eerst op een algemeen welkomstscherm met de 
mededelingen van de Trombosedienst. Zie onderstaand voorbeeldscherm. 
 
1.5   Welkomscherm 
Als u bent ingelogd wordt het onderstaande scherm getoond. 

 

 
 
In het scherm zal u trombosedienst mededelingen plaatsen om u te informeren over 
belangrijke gebeurtenissen. Bijvoorbeeld als er een nieuwe doseringskalender voor u 
gegenereerd is. 
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2.   Gebruik Tropaz voor medewerker van de instelling 
 
2.1   Volgorde werkwijze in het kort: 
Op de dag dat de INR met de Coaguchek bepaald moet worden:    

1. Medewerker instelling logt in Tropaz (zie hoofdstuk 1). 
2. Ga naar de lijst met “openstaande INR”.  
3. Bewoners prikken met Coaguchek, die op lijst “openstaande INR” vermeld staan. 

 
Advies: noteer direct de INR van vandaag op de “oude doseringskalender”. 
-Bijzonderheden verzamelen voor de antistollingsbehandeling (zie bijlage:checklist 
bijzonderheden). 
-Controleer bij Medicijnen of deze nog actueel zijn. 
-Indien nodig bewoners extra prikken ( zie bijlage: checklist bijzonderheden), deze staan niet 
op lijst “openstaande  INR“.  
 
Het is op ieder willekeurig moment mogelijk om een bijzonderheid in te voeren, zodat de 
Trombosedienst Leiden hiervan op de hoogte is.  
Let op bij invoeren;  
Selecteer de juiste bewoner in Tropaz en maak een keuze: 

a. invoeren INR met of zonder bijzonderheden. Met bijzonderheden dan volgt 
automatisch het scherm met Bijzonderheden. 

b. Invoeren Bijzonderheden zonder INR. 
De INR altijd tweemaal invoeren.   
 

2.1.1   De nieuwe doseringskalender 
Na invoer van de INR en bijzonderheden en het opslaan, worden de gegevens naar de 
Trombosedienst Leiden gestuurd. De Trombosedienst Leiden verwerkt dit in de loop van de 
dag. Als er door de Trombosdienst Leiden een dosering is gegeven en de doseringskalender 
is verstuurd ontvangt de medewerker van de instelling een e-mail.  
Als de bijzonderheden en/of uitslag van de INR, vragen oproept, wordt er eerst contact met u 
opgenomen. 
 
De medewerker van de instelling ontvangt een e-mail dat de doseringskalender verstuurd is. 
Kijk vervolgens  in Tropaz bij Actueel: er zal staan dat de Trombosedienst Leiden een 
nieuwe doseringskalender voor u genereerd heeft. 
U voert dan onderstaande acties uit: 

a. Print de nieuwe doseringskalender voor gebruik. 
b. Controleer of de  dosering voor “vandaag” gewijzigd is. Zo ja, voer dit uit. 
c. Staan er vragen op de doseringskalender, beantwoord deze vragen. 
d. Zijn er adviezen over vitamine K inname, voer deze uit. 
e. Geef de doseringstabletten aan de bewoner zoals voorgeschreven op de kalender. 

Op de volgende prikdatum weer de INR bepalen, volgens lijst “Openstaande INR”. 
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2.3   Werkwijze per item beschreven 

2.3.1   Patiënt(en) selecteren 
Wanneer u bent ingelogd (zie hoofdstuk 1) wordt er een overzicht getoond met alle 
gekoppelde bewoners.   
Hieronder staat de keuze mogelijkheid: 

 Openstaande INR 
 Alle patiënten 

Klikt u op “ Alle patiënten” dan komt een lijst van alle ingeschreven bewoners in beeld. 
Door een bewoner met de cursor te selecteren en te dubbelklikken selecteert u de bewoner. 
 
Klikt u op “Openstaande INR “ dan komt er een lijst in beeld, van alle bewoners van wie er 
een INR moet worden ingestuurd.  

 
 
Voor iedere geselecteerde bewoner kunt u een verdere keuze maken in de taken onder in 
het scherm: 
2.4 Inzien doseringskalender 
2.5 INR invoeren  
2.6 Bijzonderheden  
2.7 Medicijnen 
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2.4   Inzien doseringskalender 
Door hier op te klikken kunt u de huidige en ook oude doseringskalenders inzien. Aan de 
bovenkant van het scherm wordt in het grijze submenu de laatste 10 data getoond waarop 
een doseringskalender is aangemaakt. Als u op een datum drukt, dan zal de 
doseringskalender van die datum worden getoond. Zie hieronder het voorbeeldscherm. 
 

 
 

Op de doseringskalender staat de hoeveelheid antistollingstabletten (fenprocoumon / 
Marcoumar of acenocoumarol) die per dag moeten worden ingenomen en de dosering voor 
een aankomend periode.  
De volgende controledatum staat op de doseringskalender vermeld. De bewoner komt ook 
automatisch op de betreffende dag op de lijst “Openstaande patiënten”.  
Wanneer u een doseringskalender heeft geopend, zal het tijdstip worden vastgelegd bij de 
Trombosedienst Leiden zodat zij kunnen zien dat u de doseringskalender bekeken heeft. 
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2.5   INR invoeren  
Door hierop te klikken, kunt u in het scherm de INR invoeren en u kunt de oude INR naslaan. 
Zie onderstaand voorbeeldscherm. 
 

 
Op het scherm kunnen de volgende gegevens worden ingevoerd: 
 
- Datum, invoer datum is altijd de datum van “vandaag “ (dd-mm-jjjj). 
De INR wordt ALTIJD bepaald op de aangegeven datum die op de doseringskalender 
aangeven staat, dat is ook de invoerdatum.  
Het is namelijk niet de bedoeling dat een INR pas dagen later doorgegeven wordt. Als de 
INR toch te laat wordt ingevoerd, moet dit bij de bijzonderheden gemeld worden. 
 
- INR, altijd tweemaal invoeren: 
Omdat het van cruciaal belang is dat bij de invoer van de INR geen typefout gemaakt wordt 
vragen wij u de INR tweemaal in te voeren, maar slecht 1 keer te bepalen. 
 
- Als de INR 8.0 is of hoger dan 8.0 
Dan moet er nogmaals een INR met de Coaguchek bepaald worden. 
Wanneer ook de duplo waarde buiten de range valt, dan krijgt u de waarschuwing:  
“De INR ligt tweemaal buiten de acceptabele range neem contact op met de 
Trombosedienst” en de INR waarde wordt niet doorgestuurd naar de Trombosedienst 
Leiden. U neemt direct telefonisch contact op met de Trombosedienst Leiden, zodat er 
een medewerker van de Trombosedienst Leiden, dezelfde dag kan komen voor een veneuze 
bepaling van de INR.  
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- Verwerking en melding INR 
Wanneer een INR wordt ingevoerd en er is op de desbetreffende datum al een INR 
ingevoerd, dan wordt gecontroleerd of deze INR al is verwerkt door de Trombosedienst 
Leiden. Is dit het geval dan wordt een melding getoond dat het niet meer mogelijk is om een 
INR op deze datum in te voeren en dat eventuele opmerkingen via het 
bijzonderhedenscherm doorgegeven kunnen worden. Is er al een INR ingevoerd, maar deze 
is nog niet verwerkt door de trombosedienst, dan worden de nieuwe waarden vastgelegd in 
de database en wordt de vorige INR-waarde leeg gemaakt. Hierdoor blijven de ingevoerde 
bijzonderheden wel bewaard. 
 
- Overeenkomen van de twee ingevoerde INR-waardes 
Als u op de knop “Opslaan” drukt, zal gecontroleerd worden of de ingevulde INR waardes 
overeenkomen. Is dat niet het geval dan wordt dit via een melding op het scherm aan u 
doorgegeven. Wanneer de INR-waardes wel overeenkomen, zal er een pop-up scherm 
worden getoond waarin u moet aangeven of er nog bijzonderheden zijn. ( zie 2.6 )   
Wanneer de gebruiker op de knop “Opslaan” drukt dan zullen de INR en de bijbehorende 
bijzonderheden worden vastgelegd.  
Indien er vragen zijn over de bijzonderheden en/of INR dan zal de Trombosedienst Leiden 
deze stellen via Tropaz BERICHT of op de nieuwe doseringskalender. 
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2.6   Bijzonderheden 
 

Door hierop te klikken komt u in het bijzonderhedenscherm. Het is op ieder moment mogelijk 
om een bijzonderheid in te voeren om de Trombosedienst Leiden hiervan op de hoogte te 
stellen. Datum invoer moet zijn dd-mm-jjjj. 

Zie hieronder een voorbeeldscherm. 

 
 
Welke Bijzonderheden en waar u dit moet plaatsen in dit scherm kunt u vinden op de 
CHECKLIST BIJZONDERHEDEN (= bijlage). 
 
Wanneer de gebruiker op de knop “Opslaan” drukt dan worden de bijzonderheden naar  
Trombosedienst Leiden verzonden.  
 
De door u ingevoerde bijzonderheden worden getoond aan een medewerker van de 
Trombosedienst Leiden. Als de bijzonderheid het vereist wordt er contact met u opgenomen. 
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2.7   Medicijnen 

Door hierop te klikken komt u in het Medicijnenscherm. 
Er verschijnt dan een lijst van de actuele medicijnen. Zie onderstaand voorbeeldscherm. 
 

 
Alleen de actieve medicijnen worden getoond zoals ze bij de Trombosedienst Leiden 
geregistreerd staan. De medicijnen waarvan de stopdatum voor de huidige datum ligt worden 
niet getoond. Wanneer u een medicijnwijziging wil doorgeven aan de Trombosedienst 
Leiden, dan kunt u dit met behulp van het scherm bijzonderheden (zie 2.6 Bijzonderheden) 
invoeren. 
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2.7   De nieuwe doseringskalender 
 
Na invoer van de INR en/of Bijzonderheden door de instelling en alle juist verkregen 
informatie zal de Trombosedienst Leiden u een nieuwe doseringskalender sturen. 

 
Kijk in Tropaz bij Actueel. Er zal staan dat de Trombosedienst Leiden een nieuwe 
doseringskalender voor u genereerd heeft. Indien nodig zal de Trombosedienst Leiden hier 
mededelingen plaatsen om u te informeren.  

. 
 
 

Handelingen voor de instelling: Waar op letten bij de nieuwe doseringskalender. 
- Print altijd de nieuwe doseringskalender voor gebruik.  
- Controleer of de dosering voor “vandaag”  het zelfde is als bij de “oude 

doseringskalender”. 
- Zijn er mededelingen geplaatst. Bijvoorbeeld:  U moet vitamine K verstrekken aan 

een bewoner, of een andere mededeling. Volg de wijzigen en het advies op.  
- Zijn er vragen of onduidelijkheden dan belt de medewerker van de instelling de 

Trombosedienst Leiden.   
 


